Załącznik nr 1

ZP.271.1.3.2017.AP

……………………………………….

……………………………………

(pieczęć firmowa wykonawcy)

(miejscowość data)
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 MNISZKÓW

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30000 euro na opracowanie dokumentacji konkursowej: programu
funkcjonalno-użytkowego wraz z analizą sytuacyjno-techniczną, studium wykonalności wraz z analizą
ekonomiczno-finansową, , wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami - ( część I) ,
audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budowlaną - (część II) dla projektu pn.:” Poprawa
zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł
energii”
1.Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………….
NIP:……………………………………………………………………………………………………….
Regon:…………………………………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego:…………………………………………………………………………..
Nr fax:……………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………
2. Niniejszym oferuję wykonanie dokumentacji konkursowej, będącej przedmiotem zamówienia za
cenę:
cena netto :……………………………………………………………………………………………….zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………
podatek Vat……………..% co stanowi kwotę …………………………………………………………..zł
słownie:……………………………………………………………………………………………………….
cena brutto :……………………………………………………………….………………………………zł
słownie:……………………………………………………………, zgodnie z poniższym zestawieniem :
Część I*:
Nr

Nazwa

Liczba sztuk Cena jednostkowa
netto

1

Studium wykonalności +analiza ekonomiczno - finansowa

1

Wniosek o dofinansowanie+ załączniki

1

2

Suma:
3
4
5

Program Funkcjonalno-Użytkowy
Obiekty własne JST
Analizy sytuacyjno-techniczne i koncepcje
do 70 budynków osób fizycznych
Suma:
RAZEM część I

1
1
70

Suma brutto

Część II*:

Nr

Nazwa

Liczba sztuk

1

Audyt energetyczny

1

2

Inwentaryzacja
1
budowlana budynku do 500m³ ( na potrzeby
potrzeby audytu)

Cena jednostkowa
netto

Suma brutto

Razem część II
3. Oferuję realizację części I przedmiotu zamówienia w terminie do 16.01.2018 r., części II
przedmiotu zamówienia w terminie do 02.01.2018 r.
4. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego wykonania
zamówienia.
6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
7.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do zapytania ofertowego i zobowiązuję się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9.Nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie,
zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

1

Niepotrzebne usunąć lub skreślić.

*niepotrzebne skreślić

